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Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball

DECRET:

2.- Atès que per decret d’Alcaldia núm.2019-7267 de data 03/12/2019 es va aprovar la
llista provisional de persones aspirants ADMESES i EXCLOSES del procés selectiu
per a la constitució d'una borsa de treball d’auxiliar soci-sanitari (treballador/a familiar).

4.- Vist el es que disposa el apartar 3.1.1 de les bases:
«3.1.1. Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu s'han d'ajustar al model
normalitzat de sol·licitud i s'han de presentar al Registre General de l'Ajuntament, dins
del termini de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al
Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i s'han d'adreçar a l'Alcaldia-Presidència de
la Corporació. Si el darrer dia de presentació recaigués en dissabte, diumenge o
festiu, el termini s'entendrà ampliat fins al primer dia hàbil següent. També poden
presentar-se per les altres formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Les instàncies que no es presentin al Registre General de l'Ajuntament d'Eivissa i es
presentin per les altres formes previstes a l'article 16 de la Llei 39/2015, no seran
admeses encara que consti que es lliuraren abans de la finalització del termini de
presentació de sol·licituds, salvat que es remeti a la Regidoria de Recursos Humans
per fax (971397588) o per correu electrònic a l'adreça electrònica "rrhh@eivissa.es", la
justificació de la data de remissió de la sol·licitud en el mateix dia que s'envia.
En cas de presentació d'instàncies a les oficines de Correus, s'han de lliurar a
aquestes dependències, abans de la finalització del termini de presentació
d'instàncies, en sobre obert, per ser datades i segellades pel funcionari de Correus.
Només així s'entendrà que van tenir la seva entrada el dia de la seva presentació a
Correus i per tant podrà ser admès a la convocatòria.
La no presentació de sol·licituds en temps i forma determina la no admissió de la
persona aspirant en el procés selectiu.»
5.- Vist el que disposa l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques:
«4. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones
Públicas podrán presentarse:
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3.- Ates que per Registre d’Entrada (2019-E-RE-17534 de data10/12/2019) la Sra.
Carmen González González ha presentat reclamació a la llista provisional al·legant
que ha presentat la sol·licitud per formar part del procés selectiu per correu electrònic.

Número: 2019-7433 Data: 10/12/2019

1.- Atès que per decret d’Alcaldia núm.2019-6643 de data 30/10/2019 es van aprovar
les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d’auxiliar
soci-sanitari (treballador/a familiar) per cobrir amb caràcter temporal necessitats
urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment
de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició, que ha estat publicat al Boib
núm. 156 de data 16 de novembre de 2019.
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Expedient núm.

a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así
como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se
refiere el artículo 2.1.
b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el
extranjero.
d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.
e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.”
6.- D'acord amb els antecedents assenyalats i fent ús de les atribucions que m'han
estat delegades mitjançant el Decret d'Alcaldia núm. 2019-3897 de data 20 de juny de
2019 (BOIB núm. 86 de 29/06/2019),

LLISTA DE PERSONES ADMESES:
NÚM.

DNI

1

47735497D

2

41457270T

3

04554841J

4

X6777529G

5

47253814S

6

41456585M

7

X8382670K

8

47431506D

9

00413338M
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SEGON.- Aprovar la llista definitiva de persones aspirants ADMESES i EXCLOSES del
procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d’auxiliar soci-sanitari
(treballador/a familiar).
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PRIMER.- Desestimar la reclamació de la Sra. Carmen González González per no
haver presentat la instància al Registre General de l'Ajuntament d'Eivissa ni per les
altres formes previstes a l'article 16 de la Llei 39/2015.

Número: 2019-7433 Data: 10/12/2019

RESOLC:

10

76349990H

TERCER- Ordenar la publicació d'aquesta resolució al tauler d'anuncis de la seu
electrònica de l’Ajuntament d’Eivissa i a la pàgina web municipal
(http://www.eivissa.es).

Eivissa,
En don fe,

Número: 2019-7433 Data: 10/12/2019
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Codi Validació: AYPX7KDEFKG23QPK5YANZJWPS | Verificació: http://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 3

(document signat electrònicament al marge)

EL SECRETARI ACCTAL.

DECRET

LA REGIDORA DELEGADA

